
Forum Community Nieuws & Artikelen Column Royan: Het verboden eiland

Zoeken
actieve topics

STEL EEN VRAAG

SubLub Duikspullen Online
Groot assortiment, scherp geprijsd. Snelle levering, bestel dus snel!

Nieuws & Artikelen
wereldwijzer.nl/reisnieuws

4,7K @wereldwijzer volgen 1.406 volgers

WERELDWIJZER REISREDACTIE COÖRDINATOREN

Columns: Thierry | Reviews: Henriëtte | Interviews: Cor en Wilna

Reizigers Nieuwtjes Menu: Alle Nieuwtjes - Peilingen - Verlotingen - 10 vragen aan

Column Royan: Het verboden eiland 

InstellingenPersoonlijk ProfielBerichtenRoyan

BLOGS REISGENOTEN REISMARKT REISCAFÉ

Nieuws Landen Thema's Student Op Reis Vrijwilligerswerk

REISTIPS 

Wees de eerste van je vrienden 

die dit leuk vindt.
Vind ik leukVind ik leuk

+ Reageren + Nieuw onderwerp

Onderwerpopties Administrative Onderwerp doorzoeken Stem op dit onderwerp:

13-09-15, 16:40 

 Column Royan: Het verboden eiland 

Ile du Levant is een eiland in de azuurblauwe Middellandse Zee, ten zuiden van de Franse 
kunstplaats Le Lavandou, niet ver van Saint-Tropez. Het ziet er paradijselijk uit, met een 
subtropische begroeiing, helder water en smalle paden. 90% van het eiland is echter 
ontoegankelijk voor de gewone burger. De kleine haven aan de westkant is dan wel open en 
bereikbaar, maar de haven aan de noordzijde wordt zichtbaar bewaakt door een slagschip dat 
dienst doet als golfbreker. En naarmate je over land dichterbij het besloten deel komt, liegen 
de waarschuwingsborden er ook niet om: militair terrein, verboden toegang! Je komt er niet 
op of in. Overal staan hekken.

Foto links: Slagschip. - Foto rechts: Verboden toegang.

Achter die hekken, achter het water, liggen in alle stilte de geheimen uit de geschiedenis. 
Zoals de held uit de roman Het Koningszwaard het aangaf: "We gaan naar een eiland waar 
vroeger bandieten en piraten hebben geleefd". En inderdaad. De Ottomaanse kaper 
Barbarossa heeft hier geschuild in de 16e eeuw. Eeuwen nog voordat hij aankwam werden de 
Tempeliers van het vasteland verdreven en een klein deel daarvan week mogelijk uit naar dit 
eiland om het 'klooster van de zwarte monniken' te stichten. Bomen en planten hebben het 
klooster sindsdien overwoekerd en de vraag is heden ten dage of het een Benedictijns 
bouwwerk was of toch een gebouw van de Tempeliers. Dit wordt uitgebreid in de roman 
beschreven. Monniken leefden in elk geval gedurende meerdere eeuwen op dit eiland en op 
sommige plaatsen zie je het nog terug aan de kaarsrechte beplanting.

Foto links: Restanten van oude bewoning. - Foto rechts: Phare du Titan.

In de eerste helft van de 18e eeuw werd er een fort gebouwd en werd ook de vuurtoren de 
Titan in gebruik genomen. Het 8 kilometer lange eiland lag immers op een strategisch punt 
voor de kust en werd vanaf dit moment beter zichtbaar voor de scheepvaart. Aan het eind 
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van de 19e eeuw stond keizer Napoleon III toe dat er in het land werkkampen voor 
minderjarigen werden ingericht. Zo geschiedde het ook op dit eiland, en wezen, zwervers en 
boefjes tussen de 5 en de 21 jaar werden er ondergebracht. Het leven was zwaar voor de 
kinderen en 10% overleefde het werk en de lichamelijke straffen niet. De overledenen liggen 
sindsdien begraven op het militaire deel van het eiland en een paar jaar terug mocht in het 
verwaarloosde kerkhofje een gedenksteen worden geplaatst. 

Foto links: Pad op het verboden deel. - Foto rechts: Monument op het kerkhof.

Het kleine deel waar je wel mag komen werd in 1931 privébezit en daar werd toen het eerste 
naturistencentrum ter wereld opgericht. In 1944 werd het eiland door de geallieerden als 
eerste bevrijd tijdens de landingen in de Provence. Een paar jaar terug is er een plaquette 
aangebracht in de haven om mensen te herinneren aan deze historische gebeurtenis. 

Foto links: Gedenkplaat tweede wereldoorlog. - Foto rechts: Het verboden deel.

Het militaire deel is sinds 1950 een testcentrum voor raketsystemen en is nog steeds in 
bedrijf. Vanaf het eiland worden buiten de zomermaanden raketten richting de zee in het 
zuiden afgevuurd en overal tussen de struiken staan commandocentra die alles observeren en 
analyseren. Dit verklaart ook waarom het verboden gebied is geworden. Ik mocht er gelukkig 
wel een keer in, onder begeleiding weliswaar. Dit bezoek heeft deze column met bijbehorende 
foto’s mogelijk gemaakt.

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Frankrijk Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en 
verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij 
maandelijkse columns over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.

Laatst aangepast door TScheers : 15-09-15 om 16:27 
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 Re: Column Royan: Het verboden eiland 

Zo'n plaatsen die verboden toegang zijn hebben altijd wel iets geheimzinnig en een aantrekking op mij. Dus zeer leuk om te lezen dat jij de 
kans hebt gekregen om daar te komen. Lijkt mij heerlijk. 
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Thierry Hanan Scheers
Mijn reisblog Magnificent Earth met verhalen, reportages, foto's, food en cultuur.

Meer dan een reisblog.
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 Re: Column Royan: Het verboden eiland 

geinig vooral als je het boek kent. De vraag is dan wel heb jij je op het eiland laten inspireren? En in navolging op het koningszwaard, had je 
een ring nodig op het militaire gedeelte en heb je er gezwommen :-)? 
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 Re: Column Royan: Het verboden eiland 

Hoi hoi. Het eiland heeft me zeker geïnspireerd ja. Het leuke is dat men altijd dacht dat het klooster Benedictijns was. Toen ik er was 
geweest en opperde dat het mogelijk Tempeliers was en ik dat ook verwerkte in mijn roman, is men er anders naar gaan kijken. En lokale 
historici denken nu dat het mogelijk inderdaad Tempeliers was.

Het heeft even moeite gekost om het militaire gedeelte te mogen betreden. Ik heb wat formele aanvragen in moeten dienen en het feit dat 
ik toch wat jaren legerofficier ben geweest, veel in liaisonfuncties naar het Franse leger, heeft wel geholpen 
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Dat maakt het verhaal nog een paar gradaties stoerder....Jij bent verantwoordelijk voor een mogelijke geschiedenis uitleg! 
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Hoi hoi. Het eiland heeft me zeker geïnspireerd ja. Het leuke is dat men altijd dacht dat het klooster Benedictijns was. Toen ik er was geweest en 
opperde dat het mogelijk Tempeliers was en ik dat ook verwerkte in mijn roman, is men er anders naar gaan kijken. En lokale historici denken nu 
dat het mogelijk inderdaad Tempeliers was.

toch wat jaren legerofficier ben geweest, veel in liaisonfuncties naar het Franse leger, heeft wel geholpen 

sinds 17 maart 2010 leven wij in Turkije! en daar kun je hier over lezen
Hier het weer bij ons in Turkije
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 Re: Column Royan: Het verboden eiland 

Yes, daarom staat ook op de achterkant van mijn boek dat dit allemaal zomaar had kunnen 
gebeuren 
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Column Royan: De vlucht van de pelikaan
TScheers in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 11-05-15, 22:59 

Column Royan: Fuerteventura, het eiland waar de wind waait
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 04-04-14, 07:00 

Column Royan: Verboden toegang in Beijing
Leontien in forum Nieuws & Artikelen Laatste: 26-04-13, 10:00 
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